สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขและนักวิชาการ/นิติกรที่เกี่ยวข้อง
(Staff Plus)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 013.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา
เรื่อง
มติที่ประชุม
1. ปรุงปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ใหม่ เป็น “กองกฎหมาย”
- ที่ประชุมรับทราบ
- ตามที่ได้รับข้อสั่งการจากท่านอธิบดีให้ศูนย์บริหารกฎหมาย
- ประธานการประชุมมอบให้ทุกวิชาการไปพิจารณา
สาธารณสุข จัดทำบทบาทหน้าที่ด้านกฎหมายของกรมอนามัย ,
บทบาท หน้าที่ตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แบ่งกลุ่ม และบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม กลุ่มบย. ได้รวบรวมโครงสร้าง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพ.ร.บ.ควบคุม
บทบาทหน้าที่งานกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมควบคุม การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
โรค สำนักงานปลัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
ภายนอกได้แก่ กรมโรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง
- มอบให้กลุ่มบย.รวบรวมและยกร่างบทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่ “กองกฎหมาย”กรมอนามัย
“กองกฎหมาย” โดยเทียบเคียงกับกรมต่าง ๆ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ตัดงานนิติกรรม สัญญา วินัย MOU
ของกระทรวงสาธารณสุข และนัดประชุมครั้งต่อไป
สนธิสัญญาและงานขับเคลื่อนกฎหมายซึ่งควรเป็นงานทาง
ในวันที่ 16 ก.พ.64
ด้านสำนัก/กองวิชาการ
- ยกร่างบทบาทหน้าที่ “กองกฎหมาย” พิจารณาภารกิจรองรับ
ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข แบ่งเป็น ด้านพัฒนากฎหมาย
ด้านส่งเสริมการใช้กฎหมาย และด้านคุ้มครองสิทธิ
(เอกสารแนบท้าย)
1. การติดตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รับทราบ
และความก้าวหน้าการดำเนินงาน
- ทุกกลุ่มงานและผู้เป็นเจ้าของโครงการเร่งรัดการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ม.ค.64 ดังนี้
เบิกจ่ายให้ได้ตามแผนที่กำหนด
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี จำนวน 5,408,200 บาท
- บย.ประสานติดตามเป็นระยะ
งบดำเนินงาน
จำนวน 5,028,800 บาท
- กรณีการประชุมให้วางแผนยืมเงินล่วงหน้าเพื่อเร่งรัด
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน
79,400 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน 300,000 บาท
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรอบ 6 เดือนแรก 2,239,000 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 2,078,700 บาท
งบลงทุน
จำนวน
79,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน
80,900 บาท
- งบประมาณที่ใช้ (รวม P/O) เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งปี จำนวน 1,725,561.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.31
และเมื่อเทียบกับงบที่ได้รับจัดสรรรอบ 6 เดือนแรก คิดเป็นร้อยละ
83.01 ซึ่งเป้าหมายในเดือนม.ค.ต้องมีผลการเบิกจ่ายไม่รวม
รายการ P/O ร้อยละ 40 และเดือนก.พ.มีเป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ 48 ซึ่งขณะนี้การเบิกจ่ายของหน่วยงานยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย
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เรื่อง
- หน่วยงานได้รับงบจัดสรร งบกลาง งบดำเนินงานแผนงานบริหาร
เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมความ
พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัส
โคโรนา – 2019 (COVID-19) ระยะเวลาการระบาดระลอกใหม่
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 30,000 บาท
มีกิจกรรมรองรับ 2 กิจกรรม
- การประชุมคณะทำงาน (ย่อย) พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 งบประมาณ 10,000 บาท
- การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ร่างกฎหมายระดับ
อนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตาม
จำนวน 20,000 บาท จะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมี.ค.64
- สำหรับรายการเงินกัน P/O จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1) การจ้าง
ศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ
แนวทางการบูรณาการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 700,000 บาท 2) จ้างทำคลิปวีดีโอกันเงินและเบิก
จ่ายงวดแรก จำนวน 94,000 บาท
- โครงการที่ยังไม่มีการดำเนินการเบิกจ่ายได้แก่ โครงการจัดทำ
แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขระดับจังหวัด (SEZ) ซึ่งได้ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ
แล้วมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการประสานและ
จัดทำ TOR

มติที่ประชุม

นางวาสนา ปะสังคานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สรุปการประชุม

ภารกิจงาน

บทบาท หน้าที่ งานกฎหมายของกรมต่าง ๆ
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กองก.ม.ในกท.สธ.

กลุ่มพัฒนาก.ม. /กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนาก.ม.
1.ศึกษาค้นคว้าศึกษา ค้นคว้ากฎหมายและเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศเพื่อ
ประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคำสั่งต่างๆ
2.ศึกษา ค้นคว้าตัวบทกฎหมายและแบบอย่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณายกร่าง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ
3. กรอบและแผนการพัฒนา ก.ม./จัดทำแผนนิติบัญญัติ
4. งานยกร่างกฎหมายระดับพ.ร.บ.และระดับอนุบัญญัติ
5. ตรวจ แก้ไขและวิเคราะห์ร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเสนอมา เพื่อให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม
6.งานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระดับพ.ร.บ.และระดับอนุบัญญัติ
7. งานประเมินผลสัมฤทธิ์ก.ม.
8. งานคกก.ตามก.ม.
9. งานวิจัย พัฒนาวิชาการและนวัตกรรม ด้านก.ม.
10. งานตรวจสอบและให้ความเห็นก.ม.อื่นที่เกี่ยวข้อง
11. งานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน คกก.ตามก.ม.
12. งานก.ม.ระหว่างประเทศ
13. เป็นผู้แทนกรม/กระทรวงสาธารณสุขในการเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงกฎหมายที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะกรรมาธิการต่างๆ และสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา
14. เป็นผู้แทนกรม/กระทรวงสาธารณสุขในการเข้าร่วมประชุม
และชี้แจงกฎหมายที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ เชิญมา
15. ตรวจสอบและติดตามร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้ประโยชน์
ในการค้นคว้า อ้างอิงในการปฏิบัติราชการ
16. จัดทำและรับผิดชอบแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข
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√

√

√

√

กองกม.
หน่วยงาน
ภายนอก หมายเหตุ

สบส.

ก.รง.

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√
√

4
17. เป็นอาจารย์พิเศษหรือเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
18. ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
ตามกฎหมายต่างๆ หรือที่ผู้บริหารแต่งตั้งเพื่อพิจารณาหรือ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือตามนโยบาย
ของส่วนราชการ
19. การเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนงานข้อมูลด้านกฎหมาย
และวิชาการแก่นิติกรประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และส่วนราชการต่างๆ
20. ศึกษา วิเคราะห์คำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยอัยการสูงสุด และของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
21 ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายของกรมโรคแก่หน่วยงาน
ในสังกัดกรมรวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ
กลุ่มส่งเสริมการใช้ก.ม.
1. งานส่งเสริมการใช้ก.ม.ของกรม
2. งานขับเคลื่อน คกก.ตามก.ม.
3. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านก.ม.
4. งานให้คำปรึกษาและวินิจฉัย/ตอบข้อหารือ/ตีความตัวบท
ก.ม.และให้ความเห็นทางก.ม./สนับสนุนการบังคับใช้ก.ม.
5. งานเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้/ให้ความรู้ด้านก.ม.
6. งานฐานข้อมูลด้านก.ม./พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือตรวจสอบการดำเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค เพื่อ
นำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำไปพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่งต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายของกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์
8. ดำเนินการหรือประสำนงานกับหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคเพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางในการบังคับใช้
หรือการรดำเนินการตามกฎหมายของกรมควบคุมโรคให้เป็น
มาตรฐานและแนวทำงเดียวกัน
9. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมควบคุมโรคในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือตามนโยบายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง
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10. ดำเนินการและประสานงานเพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายแก่นิติกร
ในสังกัดกรมควบคุมโรค
กลุ่มคุ้มครองสิทธิ/กลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญา
1. งานดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การฟ้องคดี การแก้ต่าง
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองของกรมอนามัย
2. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อพิพาท
3. ตรวจสอบการดำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญาการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎข้อบังคับของหน่วยงาน
4. งานเปรียบเทียบดำเนินคดี
5. งานเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
6. ดำเนินการบังคับทางปกครองตามคำสั่งทำงปกครอง
7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานต่างๆ ซึ่งต้องนำมา
ประกอบการต่อสู้คดี
8. ดำเนินการร้องทุกข์ ดำเนินการทางคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา
คดีปกครอง เช่น การจัดทำคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำ
คัดค้านคำให้การ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จการให้แก่กรมควบคุมโรค หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม
โรค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ
1. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม เพื่อ
นำมาประกอบการพิจารณาดำเนินกายกร่างหรือปรับปรุง
แก้ไขกฎ ระเบียบ หรือประกาศสัตยาบัน ความตกลง ให้
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศและหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
2. สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศ หรือการให้สัตยาบันในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจ
ของกรม
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการกำกับ ดูแลให้เป็นไป
ตามสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลงที่ประเทศไทยมีข้อ
ผูกพันกับประเทศอื่น ๆ และอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรม
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√
√
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√
√
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√

√
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√
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